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APLICACIÓ D’UN SISTEMA DE PUNTUACIÓ (MESI’S) PER A MOTIVAR LA PRÀCTICA I LES ACTITUDS POSITIVES DE 
L’ALUMNAT  

Per aquest any, 2011 – 12, s’aplicarà un nou sistema de puntuació (autoavaluació) per motivar l’alumnat del Centre i per a que tinguin 
consciència de la seva participació a la classe.  

En què es basa?  

És un sistema de puntuació per reforçar els alumnats que dia rere dia s’esforcen a la part pràctica per ser millors alumnes i persones amb la 
finalitat de millorar la bona pràctica esportiva a classe, actitud i millorin la competència digital.  

Com funciona? 

L’alumnat ha d’autoavaluar-se sempre al final de la sessió o classe segons uns ítems de 0 – 3 tant a la part de pràctica on es valora l’actitud i 
l’esforç com a la part teòrica amb treballs o enigmes (exercicis) que fan que millori l’aprenentatge de l’alumnat. Aquesta nota a més servirà com 
a nota dintre de l’avaluació de la part de procediments i d’actitutds. 
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Com es poden obtenir punts? 

Amb l’autoavaluació feta (0 – 3) tindrà un cost respectiu (ja sigui a classe pràctica o teòrica o per treballs, enigmes), és a dir, uns punts que 
s’aniran sumant.  

Una altra forma de tenir més punts és amb la realització de treballs o enigmes. Aquests enigmes seran preguntes que es faran sobre la ud que es 
realitza donant informació o adreces d’internet on poden trobar la informació per respondre a aquestes a través del googledocs (creant un compte 
amb anterioritat, un arxiu i fent editor al professor).  

Què poden obtenir amb els punts aconseguits? 

 

 

 

 

 

De forma individual tindreu una nota, però sumant tots els punts del grup podreu aconseguir objectius plantejats i pactats a principi de curs.  

Quan cregueu convenient, podreu decidir a quin concepte voleu parar-se, és a dir, practicar-ho sempre i quan tingueu els punts. En el moment 
que feu la pràctica d’allò que voleu, els punts tornen a 0. La sessió que heu guanyat s’haurà de fer quan el professor pugui segons la 
temporització, és a dir, no s’haurà de fer al dia següent o la següent classe pràctica.  

Els punts aconseguits (rànking), es podran veure cada 15 dies, ja sigui a la classe (paper imprès o en el blog d’EF) 
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EXEMPLE D'ENIGME: 

Ud 3 voleibol 

Estamos dando el tema de voleibol. En el juego de este deporte ha habido grandes jugadores y grandes selecciones. También son muy buenos los 
jugadores que juegan al voleibol sentado. Lo has visto jugar alguna vez? Impresiona. Es un deporte muy parecido al voleibol con pequeñas 
modificaciones. 

El Tío Gilito os pagará 20 Mesi’s a todos los que contesten las siguientes preguntas correctamente. Podéis enviar las respuestas por correo 
electrónico o bien entregarlas al profesor por escrito. Aquellos que las envíen por correo electrónico ganarán 5 Mesi’s más. 

Mira primero un pequeño vídeo y, posteriormente, responde a las siguientes preguntas 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=gibULMO3xes 

 Enigma:  

1.- Para qué tipo de personas crees que es este deporte?. 

2.- Busca las pequeñas diferencias respecto al voleibol 

La siguiente dirección te ayudará a resolver las preguntas. 

http://www.efdeportes.com/efd144/el-voleibol-adaptado.htm 

 


